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Nr.22009 din 13.12.2022 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

Referitor la: Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2023, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
administrativ teritorială a Oraşului Lipova. 

 Considerente generale: 
      După cum arată și inițiatorul, scopul promovării acestei hotărâri este determinat 

de necesitatea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi pentru evitarea aplicării nivelurilor maxime din Hotărârea 
nr.63/29.04.2022 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi limitele 

amenzilor care se fac venit la bugetul local care se indexează anual pe baza ratei 
inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2023. 

 
 Se menționează că, din perspectivă tehnică, prin Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, s-a conferit posibilitatea unităților administrativ-teritoriale de instituire a 

impozitele şi taxelor locale, precum şi majorarea acestora în funcţie de criteriile 
economice, sociale, geografice precum şi de necesităţile bugetare locale. 

 
 Sfera de aplicare: 

1) Contribuabili – persoane juridice, persoane fizice sau entități fără  

personalitate juridică – care la data de 31 decembrie 2022 inclusiv au în proprietate 
bunuri mobile sau imobile pe raza teritorială a UAT Lipova. 

 
Referitor la informații financiare, în caz de aprobare, bugetul local al Oraşului 

Lipova va înregistra o creştere nesemnificativă faţă de anul curent, având în vedere că 

majoritatea impozitelor rămân la acelaşi nivel ca în anul 2022 şi doar unele impozite şi 
taxe vor fi majorate cu rata inflaţiei.  

 
 În ceea ce priveşte conţinutul normativ  al proiectului de hotărâre, observăm că 
acesta respectă atât cerinţele de formă, cât şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate 

prin acesta se integrează în ansamblul legislaţiei şi nu conţin soluţii care ar contraveni 
cu actele pe baza şi în executarea cărora urmează să fie aprobată. 

 
Considerente juridice: 
 

Având în vedere: 
- prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările ulterioare.  
       Analizând Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2023, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
administrativ teritorială a Oraşului Lipova, inițiat de Primarul Oraşului Lipova în 

conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, observăm, că obiectul 
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acestuia se referă la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, datorate 
bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Oraşului 
Lipova. 

Din conţinutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare nr.  
22006 din 13.12.2022, elaborat de Primarul Oraşului Lipova, în calitate de iniţiatorul 

proiectului de hotărâre, identificăm ca motive de fapt că, în conformitate cu 
prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:   

 

„Art. 489: Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau 
consiliile judeţene 

(1)Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea 
autorităţii executive, poate majora impozitele şi taxele locale, în funcţie de 
următoarele criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice, precum şi de 

necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b)’’  
    

Deasemenea articolul 491 aliniatul 3 prevede: 
 

„Art. 491: Indexarea impozitelor şi taxelor locale 

 (3)Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare 
înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui 

impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este 
stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote 
procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate 

al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit 
prevederilor alin. (1).”  

 
PROPUNEM 

 

Adoptarea proiectului de hotărâre astfel cum a fost întocmit de către inițiator. 
 

 
                                               Consilier,  
 

 Adriana Florina Popiţa 
 


